
 
 
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
 

 
TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18 

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79 
e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl 

 
Strona 1 z 2 

   

NALOTY SMOLISTE 
pH 

- 

 
Gotowy do użycia produkt do szybkiego usuwania śladów po gumie z betonu, drewna, 

powierzchni elastycznych. Rozpuszcza masy bitumiczne – smoła, asfalt, likwiduje ślady po taśmach 
klejących oraz naklejkach. Skutecznie usuwa zabrudzenia typu marker, atrament, nieutwardzone farby 
typu „graffiti”, żywica naturalna. 
    
ZASTOSOWANIE: 
- oryginalnie lakierowane karoserie 
- posadzki twarde 
- urządzenia biurowe 
 
SKŁAD:  
< 95% rozpuszczalniki (węglowodory alifatyczne i aromatyczne) 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Stosować bez rozcieńczenia – punktowo – nie rozpylać. Preparat nie miesza się z wodą. Nanieść 
bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać chwilę do momentu zadziałania, a następnie usunąć 
zanieczyszczenie przy użyciu szmatki lub szczotki. Przed użyciem należy sprawdzić odporność 
czyszczonej powierzchni na preparat. Uwaga! Nie stosować na powierzchnie gumowe, miękki plastik, 
plexiglas.  
 

ZAGROŻENIA: 
Xn – Szkodliwy 
R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu 
R38 – Działa drażniąco na skórę 
R10 – Produkt łatwopalny 
S13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt 
S36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne 
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę 
S52 – Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń 
S2 – Chronić przed dziećmi 

 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 
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Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w 
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać 
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 
 
 


